
 Toegankelijkheidsfiche 
 

Karrenmuseum 
 Moerkansebaan 52 

 Essen 

 

 

 

 
 

www.karrenmuseum.be/ 

Tel: 03 667 11 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Toegankelijkheidsscreening uitgevoerd door: 

 

Departement Welzijn, Economie en 
Plattelandsbeleid 

Dienst Welzijn en Gezondheid 
Centrum voor toegankelijkheid 
Boomgaardstraat 22  | B101 

 2600 Antwerpen 
   03 240 61 61 | www.provant.be 

ctpa@welzijn.provant.be 

 

Parkeren: 

Er is een parking voorzien tussen De Kiekenhoeve en 

het Karrenmuseum. De ondergrond van de parking is 

voorzien in bolle kasseien en er zijn 2 voorbehouden 

plaatsen voorzien.  

 
Toegangspad: 

Het 1ste deel van de toegangsweg is voorzien in bolle 

kasseien, de laatste deel is voorzien in afgezaagde en 

vlakke kasseien. 

 
Toegang tot de gebouwen: 

De toegang van het museum en het sanitair zijn vol-

doende breed en zonder drempels.  

Interne circulatie: 

Er is voldoende circulatie mogelijk.  

 

 

 

Sanitair: 

Er is een goed aangepast sanitair aanwezig in het 

onthaalgebouw van het museum. Dit sanitair is altijd 

open tijdens de openingsuren van het museum.  

  
 

 

 

Laatste update: 18/06/2014 

 

Deze screening omvat een eenvoudige beschrijving van de toegankelijkheid, waarin geen 

comfort- of afwerkingselementen zijn opgenomen.   

In de opgenomen items wordt enkel vermeld wat afwijkt van de standaarden die zijn vast-

gelegd (zie keerzijde). 

De Provincie Antwerpen heeft geen enkele binding met het beheer en de uitbating van de-

ze locatie. Mocht u wijzigingen ten aanzien van deze toegankelijkheidsfiche opmerken, aarzel 

dan niet deze door te geven via e-mail: ctpa@welzijn.provant.be. 

 

 

Tenzij anders vermeld voldoen de vermelde items aan volgende voorwaarden: 

Parkeren: 

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn 3,50 m breed bij 

dwars- of gestoken parkeren. Parkeerplaatsen langs de rijbaan hebben een lengte van 6,50 

m. 

De ondergrond van de parkeerplaatsen is vlak en voldoende verhard. 

De parkeerplaatsen zijn individueel afgebakend en voorzien van de nodige signalisatie. 

 

Toegangspad: 

Als toegangspad wordt in aanmerking genomen: het pad dat de parkeerplaatsen verbindt 

met het gebouw of domein, en / of het pad dat de dichtstbijzijnde openbaar-vervoerhalte 

verbindt met het gebouw of domein, wanneer deze halte zich op niet meer dan 200 m van 

dit gebouw of domein bevindt. 

De ondergrond van het toegangspad is vlak en voldoende verhard. 

Het toegangspad heeft een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk versmallingen 

mogelijk zijn.  Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller maken dan 0,90 

m. 

Hellingen zijn nooit steiler dan: 

� 10% voor een niveauverschil tot 0,10 m 

� 8.3 % voor een niveauverschil van 0,10 m tot 0,25 m 

� 6.25 % voor een niveauverschil van 0,25 m tot 0,50 m 

� 5% voor niveauverschillen vanaf 0,50 m 

Er komen op het toegangspad geen drempels voor van meer dan 0,02 m. 



Het toegangspad is voorzien van natuurlijke gidslijnen of artificiële geleidelijnen. 

 

Toegang tot het gebouw: 

De toegangsdeur heeft een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de deur is 

een vlakke zone voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan 

worden. 

De toegangsdeur mag een drempel hebben van maximaal 0,02 m. 

 

Interne circulatie: 

Gangen, sassen en overlopen hebben een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk 

versmallingen mogelijk zijn. Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller 

maken dan 0,90 m. 

Deuren en doorgangen hebben een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de 

deuren zijn vlakke zones voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m be-

schreven kan worden. 

Er zijn intern geen drempels. Hellingen voldoen aan dezelfde voorwaarden als de hellingen 

onder “toegangspad”. 

Liften hebben een netto-vloeroppervlak van tenminste 1,10 m x 1,40 m. De deur van de lift 

heeft een vrije doorgangsbreedte van tenminste 0,85 m. Een vlakke circulatiezone waarbin-

nen een draaicirkel van 1,50 m kan beschreven worden is aanwezig voor de liftdeur. 

 

Sanitair:  

Naast de toiletpot is een vrije ruimte van tenminste 0,90 m aanwezig, voor de toiletpot is 

minstens 1,20 m vrije ruimte aanwezig. De bovenzijde van het toilet bevindt zich op onge-

veer 0.50 m boven het vloerniveau. De toiletpot komt 70 cm verder dan de achterwand. Er 

zijn 2 beugels aanwezig, 1 opklapbare aan de open zijde. 

De deur van het sanitair voldoet aan dezelfde voorwaarden als de deuren onder “interne 

circulatie”. 

Wanneer het toilet voldoet aan de meest recente voorschriften (binnenruimte tenminste 1,65 

m x 2,20 m), correct geplaatste toestellen en configuratie, wordt dit extra vermeld. 



 Toegankelijkheidsfiche 
 

De Kiekenhoeve 
    Moerkansebaan 54 

 Essen 

 

 

 
 

www.kiekenhoeve.be/ 

Tel: 03 667 35 64 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    Toegankelijkheidsscreening uitgevoerd door: 

 

Departement Welzijn, Economie en 
Plattelandsbeleid 

Dienst Welzijn en Gezondheid 
Centrum voor toegankelijkheid 
Boomgaardstraat 22  | B101 

 2600 Antwerpen 
   03 240 61 61 | www.provant.be 

ctpa@welzijn.provant.be 

Parkeren: 

Er is een parking voorzien tussen De Kiekenhoeve en 

het Karrenmuseum. De ondergrond van de parking is 

voorzien in bolle kasseien en er zijn 2 voorbehouden 

plaatsen voorzien.  

 
Toegangspad: 

Het 1ste deel van de toegangsweg is voorzien in bolle 

kasseien, de laatste deel is voorzien in klinkers. 

 
Toegang tot de gebouwen: 

De toegang van het restaurant en het sanitair zijn vol-

doende breed en zonder drempels.  

  

 

Interne circulatie: 

In het restaurant en op het terras is er voldoende cir-

culatie mogelijk. Voor de deur van het aangepast sani-

tair is de gang slechts 113 cm breed.    

Sanitair: 

Het aangepast sanitair is voldoende groot om het te 

kunnen gebruiken, voor de toiletpot is er slechts 90 

cm vrije ruimte.  

  
 

 

 
Laatste update: 18/06/2014 

 

Deze screening omvat een eenvoudige beschrijving van de toegankelijkheid, waarin geen 

comfort- of afwerkingselementen zijn opgenomen.   

In de opgenomen items wordt enkel vermeld wat afwijkt van de standaarden die zijn vast-

gelegd (zie keerzijde). 

De Provincie Antwerpen heeft geen enkele binding met het beheer en de uitbating van de-

ze locatie. Mocht u wijzigingen ten aanzien van deze toegankelijkheidsfiche opmerken, aarzel 

dan niet deze door te geven via e-mail: ctpa@welzijn.provant.be. 

 

 

Tenzij anders vermeld voldoen de vermelde items aan volgende voorwaarden: 

Parkeren: 

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn 3,50 m breed bij 

dwars- of gestoken parkeren. Parkeerplaatsen langs de rijbaan hebben een lengte van 6,50 

m. 

De ondergrond van de parkeerplaatsen is vlak en voldoende verhard. 

De parkeerplaatsen zijn individueel afgebakend en voorzien van de nodige signalisatie. 

 

Toegangspad: 

Als toegangspad wordt in aanmerking genomen: het pad dat de parkeerplaatsen verbindt 

met het gebouw of domein, en / of het pad dat de dichtstbijzijnde openbaar-vervoerhalte 

verbindt met het gebouw of domein, wanneer deze halte zich op niet meer dan 200 m van 

dit gebouw of domein bevindt. 



De ondergrond van het toegangspad is vlak en voldoende verhard. 

Het toegangspad heeft een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk versmallingen 

mogelijk zijn.  Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller maken dan 0,90 

m. 

Hellingen zijn nooit steiler dan: 

� 10% voor een niveauverschil tot 0,10 m 

� 8.3 % voor een niveauverschil van 0,10 m tot 0,25 m 

� 6.25 % voor een niveauverschil van 0,25 m tot 0,50 m 

� 5% voor niveauverschillen vanaf 0,50 m 

Er komen op het toegangspad geen drempels voor van meer dan 0,02 m. 

Het toegangspad is voorzien van natuurlijke gidslijnen of artificiële geleidelijnen. 

 

Toegang tot het gebouw: 

De toegangsdeur heeft een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de deur is 

een vlakke zone voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan 

worden. 

De toegangsdeur mag een drempel hebben van maximaal 0,02 m. 

 

Interne circulatie: 

Gangen, sassen en overlopen hebben een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk 

versmallingen mogelijk zijn. Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller 

maken dan 0,90 m. 

Deuren en doorgangen hebben een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de 

deuren zijn vlakke zones voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m be-

schreven kan worden. 

Er zijn intern geen drempels. Hellingen voldoen aan dezelfde voorwaarden als de hellingen 

onder “toegangspad”. 

Liften hebben een netto-vloeroppervlak van tenminste 1,10 m x 1,40 m. De deur van de lift 

heeft een vrije doorgangsbreedte van tenminste 0,85 m. Een vlakke circulatiezone waarbin-

nen een draaicirkel van 1,50 m kan beschreven worden is aanwezig voor de liftdeur. 

 

Sanitair:  

Naast de toiletpot is een vrije ruimte van tenminste 0,90 m aanwezig, voor de toiletpot is 

minstens 1,20 m vrije ruimte aanwezig. De bovenzijde van het toilet bevindt zich op onge-

veer 0.50 m boven het vloerniveau. De toiletpot komt 70 cm verder dan de achterwand. Er 

zijn 2 beugels aanwezig, 1 opklapbare aan de open zijde. 

De deur van het sanitair voldoet aan dezelfde voorwaarden als de deuren onder “interne 

circulatie”. 

Wanneer het toilet voldoet aan de meest recente voorschriften (binnenruimte tenminste 1,65 

m x 2,20 m), correct geplaatste toestellen en configuratie, wordt dit extra vermeld. 



   Toegankelijkheidsfiche 
 

PEERDSBOS 

 Bredeabaan 21  

 2930 Brasschaat 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    Toegankelijkheidsscreening uitgevoerd door: 

 

 

Departement Welzijn, Economie en 

Plattelandsbeleid 

Dienst Welzijn en Gezondheid 

Centrum voor toegankelijkheid 

Boomgaardstraat 22  | B101 

 2600 Antwerpen 

     03 240 61 61 | 

www.provant.be 

ctpa@welzijn.provant.be 

 

Parkeren: 

Op de parking zijn er voldoen goede de voorbehouden 

parkeerplaatsen voorzien. 

Toegangspad: 

De toegangspaden zijn voorzien in een effen en aan-

eengesloten materiaal. Gidslijnen voor blinden en 

slechtzienden zijn er niet voorzien.  

Toegang tot de gebouwen: 

De inkom heeft een manuele deur die erg zwaar is 

om te openen.  

Interne circulatie: 

De gangen naar het aangepast sanitair en de cafetaria 

zijn voldoende breed en men kan er geraken met de 

trap en de lift. 

Sanitair: 

Het aangepast sanitair is in orde.  

 

 
Laatste update: xx/xx/2014 

Deze screening omvat een eenvoudige beschrijving van de toegankelijkheid, waarin geen 

comfort- of afwerkingselementen zijn opgenomen.   

In de opgenomen items wordt enkel vermeld wat afwijkt van de standaarden die zijn vast-

gelegd (zie keerzijde). 

De Provincie Antwerpen heeft geen enkele binding met het beheer en de uitbating van de-

ze locatie.   

Mocht u wijzigingen ten aanzien van deze toegankelijkheidsfiche opmerken, aarzel dan niet 

deze door te geven via email: ctpa@welzijn.provant.be. 

Tenzij anders vermeld voldoen de vermelde items aan volgende voorwaarden: 

Parkeren: 

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn 3.50 m breed bij 

dwars- of gestoken parkeren. Parkeerplaatsen langs de rijbaan hebben een lengte van 6.00 

m.   

De ondergrond van de parkeerplaatsen is vlak en voldoende verhard. 

De parkeerplaatsen zijn individueel afgebakend en voorzien van de nodige signalisatie. 

 

Toegangspad: 

Als toegangspad wordt in aanmerking genomen: het pad dat de parkeerplaatsen verbindt 

met het gebouw of domein, en / of het pad dat de dichtstbijzijnde openbaar-vervoerhalte 

verbindt met het gebouw of domein, wanneer deze halte zich op niet meer dan 200 m van 

dit gebouw of domein bevindt. 

De ondergrond van het toegangspad is vlak en voldoende verhard. 

Het toegangspad heeft een breedte van tenminste 1.50 m, waarop plaatselijk versmallingen 

mogelijk zijn.  Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller maken dan 1.00 

m. 

Hellingen zijn nooit steiler dan: 

� 10% voor een niveauverschil tot 0.10 m 

� 8.3 % voor een niveauverschil van 0.10 m tot 0.25 m 

� 6.25 % voor een niveauverschil van 0.25 m tot 0.50 m 

� 5% voor niveauverschillen vanaf 0.50 m 

Er komen op het toegangspad geen drempels voor van meer dan 0.02 m. 

Het toegangspad is voorzien van natuurlijke gidslijnen of artificiële geleidelijnen. 

 

Toegang tot het gebouw: 

De toegangsdeur heeft een vrije doorgang van tenminste 0.80 m.  Voor en na de deur is 

een vlakke zone voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1.50 m beschreven kan 

worden. 

De toegangsdeur mag een drempel hebben van maximaal 0.02 m. 

 

Interne circulatie: 

Gangen, sassen en overlopen hebben een breedte van tenminste 1.50 m, waarop plaatselijk 

versmallingen mogelijk zijn.  Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller 

maken dan 1.00 m. 

Deuren en doorgangen hebben een vrije doorgang van tenminste 0.80 m.  Voor en na de 

deuren zijn vlakke zones voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1.50 m be-

schreven kan worden. 

Er zijn intern geen drempels.  Hellingen voldoen aan dezelfde voorwaarden als de hellingen 

onder “toegangspad”. 

Liften hebben een netto-vloeroppervlak van tenminste 1.00 m x 1.30 m.  De deur van de 

lift heeft een vrije doorgangsbreedte van tenminste 0.80 m.  Een vlakke circulatiezone 

waarbinnen een draaicirkel van 1.50 m kan beschreven worden is aanwezig voor de liftdeur. 

 

Sanitair:  

Het toegankelijk sanitair is tenminste 1.50 m x 1.50 m groot.  Naast de toiletpot is een 

vrije ruimte van tenminste 0.90 m aanwezig.  De bovenzijde van het toilet bevindt zich op 

ongeveer 0.50 m boven het vloerniveau.  Er zijn opklapbare beugels aanwezig. 

De deur van het sanitair voldoet aan dezelfde voorwaarden als de deuren onder “interne 

circulatie”. 

Wanneer het toilet voldoet aan de meest recente voorschriften (binnenruimte tenminste 1.65 

m x 2.20 m), correct geplaatste toestellen en configuratie, wordt dit extra vermeld. 

 



 Toegankelijkheidsfiche 
 

Blue Ball Bowling  

Bredabaan 863  

 2930 Brasschaat 

 

 

 

 

www.blueball.be 

03/651.20.20 

 

 

 

 

 

    Toegankelijkheidsscreening uitgevoerd door: 

 

Departement Welzijn, Economie en 
Plattelandsbeleid 

Dienst Welzijn en Gezondheid 
Centrum voor toegankelijkheid 
Boomgaardstraat 22  | B101 

 2600 Antwerpen 
   03 240 61 61 | www.provant.be 

ctpa@welzijn.provant.be 

 

Parkeren: 

Rondom het gebouw is een ruime parking voorzien. 

 

Toegangspad: 

Het toegangspad is vlak aangelegd in klinkers. 

 

Toegang tot de gebouwen: 

De inkom bevat een dorpel van 4 cm hoog. 

 

Interne circulatie: 

In de ruimte is voldoende circulatieruimte aanwezig. 

De verdieping is bereikbaar via een lift met afmetingen 

101 cm x 140 cm. 

 

 

 

 

 

Sanitair: 

Op de verdieping is een aangepast toilet aanwezig. 

Voor de deur is de manoeuvreerruimte beperkt tot 130 

cm. Naast de toiletpot is de ruimte beperkt tot 75 cm 

en er zijn geen steunbeugels aanwezig. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze screening omvat een eenvoudige beschrijving van de toegankelijkheid, waarin geen 

comfort- of afwerkingselementen zijn opgenomen.   

In de opgenomen items wordt enkel vermeld wat afwijkt van de standaarden die zijn vast-

gelegd (zie keerzijde). 

De Provincie Antwerpen heeft geen enkele binding met het beheer en de uitbating van de-

ze locatie. Mocht u wijzigingen ten aanzien van deze toegankelijkheidsfiche opmerken, aarzel 

dan niet deze door te geven via e-mail: ctpa@welzijn.provant.be. 



Tenzij anders vermeld voldoen de vermelde items aan volgende voorwaarden: 

Parkeren: 

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn 3,50 m breed bij 

dwars- of gestoken parkeren. Parkeerplaatsen langs de rijbaan hebben een lengte van 6,50 

m. 

De ondergrond van de parkeerplaatsen is vlak en voldoende verhard. 

De parkeerplaatsen zijn individueel afgebakend en voorzien van de nodige signalisatie. 

 

Toegangspad: 

Als toegangspad wordt in aanmerking genomen: het pad dat de parkeerplaatsen verbindt 

met het gebouw of domein, en / of het pad dat de dichtstbijzijnde openbaar-vervoerhalte 

verbindt met het gebouw of domein, wanneer deze halte zich op niet meer dan 200 m van 

dit gebouw of domein bevindt. 

De ondergrond van het toegangspad is vlak en voldoende verhard. 

Het toegangspad heeft een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk versmallingen 

mogelijk zijn.  Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller maken dan 0,90 

m. 

Hellingen zijn nooit steiler dan: 

� 10% voor een niveauverschil tot 0,10 m 

� 8.3 % voor een niveauverschil van 0,10 m tot 0,25 m 

� 6.25 % voor een niveauverschil van 0,25 m tot 0,50 m 

� 5% voor niveauverschillen vanaf 0,50 m 

Er komen op het toegangspad geen drempels voor van meer dan 0,02 m. 

Het toegangspad is voorzien van natuurlijke gidslijnen of artificiële geleidelijnen. 

 

Toegang tot het gebouw: 

De toegangsdeur heeft een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de deur is 

een vlakke zone voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan 

worden. 

De toegangsdeur mag een drempel hebben van maximaal 0,02 m. 

 

Interne circulatie: 

Gangen, sassen en overlopen hebben een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk 

versmallingen mogelijk zijn. Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller 

maken dan 0,90 m. 

Deuren en doorgangen hebben een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de 

deuren zijn vlakke zones voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m be-

schreven kan worden. 

Er zijn intern geen drempels. Hellingen voldoen aan dezelfde voorwaarden als de hellingen 

onder “toegangspad”. 

Liften hebben een netto-vloeroppervlak van tenminste 1,10 m x 1,40 m. De deur van de lift 

heeft een vrije doorgangsbreedte van tenminste 0,85 m. Een vlakke circulatiezone waarbin-

nen een draaicirkel van 1,50 m kan beschreven worden is aanwezig voor de liftdeur. 

 

Sanitair:  

Naast de toiletpot is een vrije ruimte van tenminste 0,90 m aanwezig, voor de toiletpot is 

minstens 1,20 m vrije ruimte aanwezig. De bovenzijde van het toilet bevindt zich op onge-

veer 0.50 m boven het vloerniveau. Er zijn 2 beugels aanwezig, 1 opklapbare aan de open 

zijde. 

De deur van het sanitair voldoet aan dezelfde voorwaarden als de deuren onder “interne 

circulatie”. 

Wanneer het toilet voldoet aan de meest recente voorschriften (binnenruimte tenminste 1,65 

m x 2,20 m), correct geplaatste toestellen en configuratie, wordt dit extra vermeld. 



 Toegankelijkheidsfiche 
 

Café Perron Noord 
 Licht Vliegwezenlaan  

 2930 Brasschaat 
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Departement Welzijn, Economie en 
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Parkeren: 

Langs het toegangspad zijn verschillende parkeerplaat-

sen voorzien. 

 

Toegangspad: 

Het toegangspad is vlak aangelegd in beton. 

 

Toegang tot de gebouwen: 

Het gebouw is bereikbaar via een voorlopige helling, 

momenteel niet voorzien van leuningen. Deze wordt 

vervangen door een definitieve. 

De inkom is in orde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interne circulatie: 

In het gebouw is voldoende circulatieruimte aanwezig.  

 

 

Sanitair: 

In het gebouw is een aangepast mannen en vrouwen 

toilet. Het aangepaste mannentoilet is in orde, enkel 

aan de deur is de opstelruimte beperkt tot 22 cm en 

het deurblad ligt 29 cm diep aan de binnenzijde. In 

het aangepaste vrouwentoilet is de ruimte naast de toi-

letpot beperkt tot 79 cm en de manoeuvreerruimte 143 

cm. Aan de binnenzijde van de toiletdeur is de opstel-

ruimte beperkt tot 16 cm. 

 

 
 

 

Deze screening omvat een eenvoudige beschrijving van de toegankelijkheid, waarin geen 

comfort- of afwerkingselementen zijn opgenomen.   

In de opgenomen items wordt enkel vermeld wat afwijkt van de standaarden die zijn vast-

gelegd (zie keerzijde). 

De Provincie Antwerpen heeft geen enkele binding met het beheer en de uitbating van de-

ze locatie. Mocht u wijzigingen ten aanzien van deze toegankelijkheidsfiche opmerken, aarzel 

dan niet deze door te geven via e-mail: ctpa@welzijn.provant.be. 



Tenzij anders vermeld voldoen de vermelde items aan volgende voorwaarden: 

Parkeren: 

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn 3,50 m breed bij 

dwars- of gestoken parkeren. Parkeerplaatsen langs de rijbaan hebben een lengte van 6,50 

m. 

De ondergrond van de parkeerplaatsen is vlak en voldoende verhard. 

De parkeerplaatsen zijn individueel afgebakend en voorzien van de nodige signalisatie. 

 

Toegangspad: 

Als toegangspad wordt in aanmerking genomen: het pad dat de parkeerplaatsen verbindt 

met het gebouw of domein, en / of het pad dat de dichtstbijzijnde openbaar-vervoerhalte 

verbindt met het gebouw of domein, wanneer deze halte zich op niet meer dan 200 m van 

dit gebouw of domein bevindt. 

De ondergrond van het toegangspad is vlak en voldoende verhard. 

Het toegangspad heeft een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk versmallingen 

mogelijk zijn.  Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller maken dan 0,90 

m. 

Hellingen zijn nooit steiler dan: 

� 10% voor een niveauverschil tot 0,10 m 

� 8.3 % voor een niveauverschil van 0,10 m tot 0,25 m 

� 6.25 % voor een niveauverschil van 0,25 m tot 0,50 m 

� 5% voor niveauverschillen vanaf 0,50 m 

Er komen op het toegangspad geen drempels voor van meer dan 0,02 m. 

Het toegangspad is voorzien van natuurlijke gidslijnen of artificiële geleidelijnen. 

 

Toegang tot het gebouw: 

De toegangsdeur heeft een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de deur is 

een vlakke zone voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan 

worden. 

De toegangsdeur mag een drempel hebben van maximaal 0,02 m. 

 

Interne circulatie: 

Gangen, sassen en overlopen hebben een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk 

versmallingen mogelijk zijn. Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller 

maken dan 0,90 m. 

Deuren en doorgangen hebben een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de 

deuren zijn vlakke zones voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m be-

schreven kan worden. 

Er zijn intern geen drempels. Hellingen voldoen aan dezelfde voorwaarden als de hellingen 

onder “toegangspad”. 

Liften hebben een netto-vloeroppervlak van tenminste 1,10 m x 1,40 m. De deur van de lift 

heeft een vrije doorgangsbreedte van tenminste 0,85 m. Een vlakke circulatiezone waarbin-

nen een draaicirkel van 1,50 m kan beschreven worden is aanwezig voor de liftdeur. 

 

Sanitair:  

Naast de toiletpot is een vrije ruimte van tenminste 0,90 m aanwezig, voor de toiletpot is 

minstens 1,20 m vrije ruimte aanwezig. De bovenzijde van het toilet bevindt zich op onge-

veer 0.50 m boven het vloerniveau. Er zijn 2 beugels aanwezig, 1 opklapbare aan de open 

zijde. 

De deur van het sanitair voldoet aan dezelfde voorwaarden als de deuren onder “interne 

circulatie”. 

Wanneer het toilet voldoet aan de meest recente voorschriften (binnenruimte tenminste 1,65 

m x 2,20 m), correct geplaatste toestellen en configuratie, wordt dit extra vermeld. 



 Toegankelijkheidsfiche 
 

Kinderboerderij Mikerf 
 Mikhof 25  

 2930 Brasschaat 

 

 

 

 
 

www.kinderboerderijmikerf.be 

kinderboerderij@aralea.be 

03/663.77.16 
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Parkeren: 

Parkeren kan langs het toegangspad, de ondergrond 

bestaat uit vaste aarde. 

 

Toegangspad: 

Het toegangspad naar het Mikerf bestaat uit een com-

binatie van bolle kasseien en vaste aarde 

 

Toegang tot de gebouwen: 

De cafetaria is drempelloos bereikbaar.  

Ter hoogte van de stallen bevindt zich meestal een 

dorpel van 3 tot 5 cm hoog. Tot tegen de deur van 

het “bijenerf” (tentoonstellingsruimte) ligt een helling van 

141 cm lang en 4% gevolgd door een dorpel van 3 

cm hoog. 

 

Interne circulatie: 

In de verschillende delen is voldoende circulatieruimte 

aanwezig. De eerste verdieping van het bakhuis is en-

kel bereikbaar via een trap. 

 

Sanitair: 

Er is een aangepast toilet aanwezig maar de gang-

breedte naar het toilet is beperkt tot 121 cm. Aan de 

zijde van de gang is geen opstelruimte beschikbaar 

aan de deur. De toiletruimte is goed in orde, enkel 

naast de toiletpot is een kolomkast geplaatst waardoor 

de vrije breedte beperkt is tot 57 cm (zou verplaatst 

worden). 
 

 

Deze screening omvat een eenvoudige beschrijving van de toegankelijkheid, waarin geen 

comfort- of afwerkingselementen zijn opgenomen.   

In de opgenomen items wordt enkel vermeld wat afwijkt van de standaarden die zijn vast-

gelegd (zie keerzijde). 

De Provincie Antwerpen heeft geen enkele binding met het beheer en de uitbating van de-

ze locatie. Mocht u wijzigingen ten aanzien van deze toegankelijkheidsfiche opmerken, aarzel 

dan niet deze door te geven via e-mail: ctpa@welzijn.provant.be. 



 

Tenzij anders vermeld voldoen de vermelde items aan volgende voorwaarden: 

Parkeren: 

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn 3,50 m breed bij 

dwars- of gestoken parkeren. Parkeerplaatsen langs de rijbaan hebben een lengte van 6,50 

m. 

De ondergrond van de parkeerplaatsen is vlak en voldoende verhard. 

De parkeerplaatsen zijn individueel afgebakend en voorzien van de nodige signalisatie. 

 

Toegangspad: 

Als toegangspad wordt in aanmerking genomen: het pad dat de parkeerplaatsen verbindt 

met het gebouw of domein, en / of het pad dat de dichtstbijzijnde openbaar-vervoerhalte 

verbindt met het gebouw of domein, wanneer deze halte zich op niet meer dan 200 m van 

dit gebouw of domein bevindt. 

De ondergrond van het toegangspad is vlak en voldoende verhard. 

Het toegangspad heeft een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk versmallingen 

mogelijk zijn.  Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller maken dan 0,90 

m. 

Hellingen zijn nooit steiler dan: 

� 10% voor een niveauverschil tot 0,10 m 

� 8.3 % voor een niveauverschil van 0,10 m tot 0,25 m 

� 6.25 % voor een niveauverschil van 0,25 m tot 0,50 m 

� 5% voor niveauverschillen vanaf 0,50 m 

Er komen op het toegangspad geen drempels voor van meer dan 0,02 m. 

Het toegangspad is voorzien van natuurlijke gidslijnen of artificiële geleidelijnen. 

 

Toegang tot het gebouw: 

De toegangsdeur heeft een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de deur is 

een vlakke zone voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan 

worden. 

De toegangsdeur mag een drempel hebben van maximaal 0,02 m. 

 

Interne circulatie: 

Gangen, sassen en overlopen hebben een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk 

versmallingen mogelijk zijn. Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller 

maken dan 0,90 m. 

Deuren en doorgangen hebben een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de 

deuren zijn vlakke zones voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m be-

schreven kan worden. 

Er zijn intern geen drempels. Hellingen voldoen aan dezelfde voorwaarden als de hellingen 

onder “toegangspad”. 

Liften hebben een netto-vloeroppervlak van tenminste 1,10 m x 1,40 m. De deur van de lift 

heeft een vrije doorgangsbreedte van tenminste 0,85 m. Een vlakke circulatiezone waarbin-

nen een draaicirkel van 1,50 m kan beschreven worden is aanwezig voor de liftdeur. 

 

Sanitair:  

Naast de toiletpot is een vrije ruimte van tenminste 0,90 m aanwezig, voor de toiletpot is 

minstens 1,20 m vrije ruimte aanwezig. De bovenzijde van het toilet bevindt zich op onge-

veer 0.50 m boven het vloerniveau. Er zijn 2 beugels aanwezig, 1 opklapbare aan de open 

zijde. 

De deur van het sanitair voldoet aan dezelfde voorwaarden als de deuren onder “interne 

circulatie”. 

Wanneer het toilet voldoet aan de meest recente voorschriften (binnenruimte tenminste 1,65 

m x 2,20 m), correct geplaatste toestellen en configuratie, wordt dit extra vermeld. 



 Toegankelijkheidsfiche 
 

De Bakkersmolen 
 Sint Jansstraat  

 2910 Essen 

 

 

www.bakkersmolen.be 

info@bakkersmolen.be 

03/677.22.67 
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Parkeren: 

Aan de Bakkersmolen is een ruime parking in asfalt. 

 

Toegangspad: 

De parking van de Bakkersmolen is gelegen aan de 

straatzijde en vormt de toegang op het terrein.  

 

Toegang tot de gebouwen: 

Voor de inkom van de taverne bevindt zich een zeer 

steile helling van 28% en 107 cm lang. 

De bakkerij en bakkerijmuseum zijn betreedbaar via 

een deur van 82 cm breed met een dorpel van 4 cm 

hoog. Het bijgebouw met de toiletten is bereikbaar via 

een helling van 13% en 103 cm lang. 

 

Interne circulatie: 

De ondergrond van het binnenerf met buitenterras be-

staat uit bolle kasseien. In de verschillende gebouwen 

(taverne, bakkerij, molen en toiletten) is voldoende cir-

culatieruimte aanwezig. 

 

 

 

 

 

Sanitair: 

Aan de binnenzijde van de deur naar het aangepast 

toilet is de vrije ruimte naast de deurklink beperkt tot 

33 cm. Naast de toiletpot is 86 cm beschikbaar (ver-

schoningstafel wordt vervangen door een opklapbare) 

en voor de toiletpot 116 cm. De manoeuvreerruimte in 

het  aangepaste toilet is beperkt tot 116 cm. 

 
 

 

 

 

 

 

Deze screening omvat een eenvoudige beschrijving van de toegankelijkheid, waarin geen 

comfort- of afwerkingselementen zijn opgenomen.   

In de opgenomen items wordt enkel vermeld wat afwijkt van de standaarden die zijn vast-

gelegd (zie keerzijde). 

De Provincie Antwerpen heeft geen enkele binding met het beheer en de uitbating van de-

ze locatie. Mocht u wijzigingen ten aanzien van deze toegankelijkheidsfiche opmerken, aarzel 

dan niet deze door te geven via e-mail: ctpa@welzijn.provant.be. 



Tenzij anders vermeld voldoen de vermelde items aan volgende voorwaarden: 

Parkeren: 

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn 3,50 m breed bij 

dwars- of gestoken parkeren. Parkeerplaatsen langs de rijbaan hebben een lengte van 6,50 

m. 

De ondergrond van de parkeerplaatsen is vlak en voldoende verhard. 

De parkeerplaatsen zijn individueel afgebakend en voorzien van de nodige signalisatie. 

 

Toegangspad: 

Als toegangspad wordt in aanmerking genomen: het pad dat de parkeerplaatsen verbindt 

met het gebouw of domein, en / of het pad dat de dichtstbijzijnde openbaar-vervoerhalte 

verbindt met het gebouw of domein, wanneer deze halte zich op niet meer dan 200 m van 

dit gebouw of domein bevindt. 

De ondergrond van het toegangspad is vlak en voldoende verhard. 

Het toegangspad heeft een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk versmallingen 

mogelijk zijn.  Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller maken dan 0,90 

m. 

Hellingen zijn nooit steiler dan: 

� 10% voor een niveauverschil tot 0,10 m 

� 8.3 % voor een niveauverschil van 0,10 m tot 0,25 m 

� 6.25 % voor een niveauverschil van 0,25 m tot 0,50 m 

� 5% voor niveauverschillen vanaf 0,50 m 

Er komen op het toegangspad geen drempels voor van meer dan 0,02 m. 

Het toegangspad is voorzien van natuurlijke gidslijnen of artificiële geleidelijnen. 

 

Toegang tot het gebouw: 

De toegangsdeur heeft een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de deur is 

een vlakke zone voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan 

worden. 

De toegangsdeur mag een drempel hebben van maximaal 0,02 m. 

 

Interne circulatie: 

Gangen, sassen en overlopen hebben een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk 

versmallingen mogelijk zijn. Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller 

maken dan 0,90 m. 

Deuren en doorgangen hebben een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de 

deuren zijn vlakke zones voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m be-

schreven kan worden. 

Er zijn intern geen drempels. Hellingen voldoen aan dezelfde voorwaarden als de hellingen 

onder “toegangspad”. 

Liften hebben een netto-vloeroppervlak van tenminste 1,10 m x 1,40 m. De deur van de lift 

heeft een vrije doorgangsbreedte van tenminste 0,85 m. Een vlakke circulatiezone waarbin-

nen een draaicirkel van 1,50 m kan beschreven worden is aanwezig voor de liftdeur. 

 

Sanitair:  

Naast de toiletpot is een vrije ruimte van tenminste 0,90 m aanwezig, voor de toiletpot is 

minstens 1,20 m vrije ruimte aanwezig. De bovenzijde van het toilet bevindt zich op onge-

veer 0.50 m boven het vloerniveau. Er zijn 2 beugels aanwezig, 1 opklapbare aan de open 

zijde. 

De deur van het sanitair voldoet aan dezelfde voorwaarden als de deuren onder “interne 

circulatie”. 

Wanneer het toilet voldoet aan de meest recente voorschriften (binnenruimte tenminste 1,65 

m x 2,20 m), correct geplaatste toestellen en configuratie, wordt dit extra vermeld. 



 Toegankelijkheidsfiche 
 

Traiteur-Taverne Annelies 

Van Laerhove 
 Moerkantsebaan 295 

 2910 Essen 

 

 

 

www.traiteurannelies.be 

info@traiteurannelies.be 

03/667.36.63 
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Parkeren: 

Tegenover de horecazaak bevindt zich op het openbaar 

domein een parkeerterrein met een aangepaste par-

keerplaats.  

 

Toegangspad: 

De inkom is bereikbaar via een helling, hier is geen 

afrijbeveiliging voorzien. 

 

Toegang tot de gebouwen: 

De inkom is in orde. 

 

Interne circulatie: 

In de horecazaak is voldoende circulatieruimte aanwe-

zig. Het terras achteraan is eveneens drempelloos be-

reikbaar. 

 

 

Sanitair: 

Er is een goed aangepast toilet aanwezig, maar 

slechts 1 steunbeugel. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze screening omvat een eenvoudige beschrijving van de toegankelijkheid, waarin geen 

comfort- of afwerkingselementen zijn opgenomen.   

In de opgenomen items wordt enkel vermeld wat afwijkt van de standaarden die zijn vast-

gelegd (zie keerzijde). 

De Provincie Antwerpen heeft geen enkele binding met het beheer en de uitbating van de-

ze locatie. Mocht u wijzigingen ten aanzien van deze toegankelijkheidsfiche opmerken, aarzel 

dan niet deze door te geven via e-mail: ctpa@welzijn.provant.be. 

 



 

Tenzij anders vermeld voldoen de vermelde items aan volgende voorwaarden: 

Parkeren: 

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn 3,50 m breed bij 

dwars- of gestoken parkeren. Parkeerplaatsen langs de rijbaan hebben een lengte van 6,50 

m. 

De ondergrond van de parkeerplaatsen is vlak en voldoende verhard. 

De parkeerplaatsen zijn individueel afgebakend en voorzien van de nodige signalisatie. 

 

Toegangspad: 

Als toegangspad wordt in aanmerking genomen: het pad dat de parkeerplaatsen verbindt 

met het gebouw of domein, en / of het pad dat de dichtstbijzijnde openbaar-vervoerhalte 

verbindt met het gebouw of domein, wanneer deze halte zich op niet meer dan 200 m van 

dit gebouw of domein bevindt. 

De ondergrond van het toegangspad is vlak en voldoende verhard. 

Het toegangspad heeft een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk versmallingen 

mogelijk zijn.  Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller maken dan 0,90 

m. 

Hellingen zijn nooit steiler dan: 

� 10% voor een niveauverschil tot 0,10 m 

� 8.3 % voor een niveauverschil van 0,10 m tot 0,25 m 

� 6.25 % voor een niveauverschil van 0,25 m tot 0,50 m 

� 5% voor niveauverschillen vanaf 0,50 m 

Er komen op het toegangspad geen drempels voor van meer dan 0,02 m. 

Het toegangspad is voorzien van natuurlijke gidslijnen of artificiële geleidelijnen. 

 

Toegang tot het gebouw: 

De toegangsdeur heeft een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de deur is 

een vlakke zone voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan 

worden. 

De toegangsdeur mag een drempel hebben van maximaal 0,02 m. 

 

Interne circulatie: 

Gangen, sassen en overlopen hebben een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk 

versmallingen mogelijk zijn. Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller 

maken dan 0,90 m. 

Deuren en doorgangen hebben een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de 

deuren zijn vlakke zones voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m be-

schreven kan worden. 

Er zijn intern geen drempels. Hellingen voldoen aan dezelfde voorwaarden als de hellingen 

onder “toegangspad”. 

Liften hebben een netto-vloeroppervlak van tenminste 1,10 m x 1,40 m. De deur van de lift 

heeft een vrije doorgangsbreedte van tenminste 0,85 m. Een vlakke circulatiezone waarbin-

nen een draaicirkel van 1,50 m kan beschreven worden is aanwezig voor de liftdeur. 

 

Sanitair:  

Naast de toiletpot is een vrije ruimte van tenminste 0,90 m aanwezig, voor de toiletpot is 

minstens 1,20 m vrije ruimte aanwezig. De bovenzijde van het toilet bevindt zich op onge-

veer 0.50 m boven het vloerniveau. Er zijn 2 beugels aanwezig, 1 opklapbare aan de open 

zijde. 

De deur van het sanitair voldoet aan dezelfde voorwaarden als de deuren onder “interne 

circulatie”. 

Wanneer het toilet voldoet aan de meest recente voorschriften (binnenruimte tenminste 1,65 

m x 2,20 m), correct geplaatste toestellen en configuratie, wordt dit extra vermeld. 



 Toegankelijkheidsfiche 
 

Arboretum Kalmthout 
 Heuvel 2  

 2920 Kalmthout 

 

 

 

 

www.arboretumkalmthout.be 

info@arboretumkalmthout.be 

03/666.67.41 
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Parkeren: 

Aan het station tegenover het gebouw bevindt zich een 

parkeerterrein met 6 aangepaste parkeerplaatsen. 

 

Toegangspad: 

Het toegangspad is vlak aangelegd in betontegels. 

 

Toegang tot de gebouwen: 

De inkom van het gebouw aan de straatzijde is drem-

pelloos en voldoende breed. Achter de dubbele deur 

naar de tuin achteraan bevindt zich een dorpel van 4 

cm. Het cafetariagebouw is eveneens drempelloos be-

reikbaar, aan de toegang van het serrehuis bevindt 

zich een dorpel van 3 cm.  

 

Achterdeur inkomgebouw                  Inkom Serrehuis                 

 

Interne circulatie: 

In de verschillende gebouwen is over het algemeen 

voldoende circulatieruimte aanwezig. In de buitentuin 

zijn geen looppaden aanwezig, de ondergrond bestaat 

voornamelijk uit gras. 

 

Sanitair: 

Ter hoogte van de cafetaria is een goed aangepast 

toilet aanwezig. Ter hoogte van het Serrehuis is nog 

een aangepast toilet aanwezig. Voor de deur is de 

manoeuvreerruimte beperkt tot 118 cm en aan de deur 

is geen opstelruimte beschikbaar. In het aangepast toi-

let is slechts 79 cm vrije breedte aanwezig naast de 

toiletpot en er bevindt zich slechts 1 steunbeugel. Het 

toilet in het inkomgebouw voldoet niet. 

 

Aangepast toilet bij Serrehuis 

 

 

 

Deze screening omvat een eenvoudige beschrijving van de toegankelijkheid, waarin geen 

comfort- of afwerkingselementen zijn opgenomen.   

In de opgenomen items wordt enkel vermeld wat afwijkt van de standaarden die zijn vast-

gelegd (zie keerzijde). 

De Provincie Antwerpen heeft geen enkele binding met het beheer en de uitbating van de-

ze locatie. Mocht u wijzigingen ten aanzien van deze toegankelijkheidsfiche opmerken, aarzel 

dan niet deze door te geven via e-mail: ctpa@welzijn.provant.be. 



Tenzij anders vermeld voldoen de vermelde items aan volgende voorwaarden: 

Parkeren: 

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn 3,50 m breed bij 

dwars- of gestoken parkeren. Parkeerplaatsen langs de rijbaan hebben een lengte van 6,50 

m. 

De ondergrond van de parkeerplaatsen is vlak en voldoende verhard. 

De parkeerplaatsen zijn individueel afgebakend en voorzien van de nodige signalisatie. 

 

Toegangspad: 

Als toegangspad wordt in aanmerking genomen: het pad dat de parkeerplaatsen verbindt 

met het gebouw of domein, en / of het pad dat de dichtstbijzijnde openbaar-vervoerhalte 

verbindt met het gebouw of domein, wanneer deze halte zich op niet meer dan 200 m van 

dit gebouw of domein bevindt. 

De ondergrond van het toegangspad is vlak en voldoende verhard. 

Het toegangspad heeft een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk versmallingen 

mogelijk zijn.  Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller maken dan 0,90 

m. 

Hellingen zijn nooit steiler dan: 

� 10% voor een niveauverschil tot 0,10 m 

� 8.3 % voor een niveauverschil van 0,10 m tot 0,25 m 

� 6.25 % voor een niveauverschil van 0,25 m tot 0,50 m 

� 5% voor niveauverschillen vanaf 0,50 m 

Er komen op het toegangspad geen drempels voor van meer dan 0,02 m. 

Het toegangspad is voorzien van natuurlijke gidslijnen of artificiële geleidelijnen. 

 

Toegang tot het gebouw: 

De toegangsdeur heeft een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de deur is 

een vlakke zone voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan 

worden. 

De toegangsdeur mag een drempel hebben van maximaal 0,02 m. 

 

Interne circulatie: 

Gangen, sassen en overlopen hebben een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk 

versmallingen mogelijk zijn. Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller 

maken dan 0,90 m. 

Deuren en doorgangen hebben een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de 

deuren zijn vlakke zones voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m be-

schreven kan worden. 

Er zijn intern geen drempels. Hellingen voldoen aan dezelfde voorwaarden als de hellingen 

onder “toegangspad”. 

Liften hebben een netto-vloeroppervlak van tenminste 1,10 m x 1,40 m. De deur van de lift 

heeft een vrije doorgangsbreedte van tenminste 0,85 m. Een vlakke circulatiezone waarbin-

nen een draaicirkel van 1,50 m kan beschreven worden is aanwezig voor de liftdeur. 

 

Sanitair:  

Naast de toiletpot is een vrije ruimte van tenminste 0,90 m aanwezig, voor de toiletpot is 

minstens 1,20 m vrije ruimte aanwezig. De bovenzijde van het toilet bevindt zich op onge-

veer 0.50 m boven het vloerniveau. Er zijn 2 beugels aanwezig, 1 opklapbare aan de open 

zijde. 

De deur van het sanitair voldoet aan dezelfde voorwaarden als de deuren onder “interne 

circulatie”. 

Wanneer het toilet voldoet aan de meest recente voorschriften (binnenruimte tenminste 1,65 

m x 2,20 m), correct geplaatste toestellen en configuratie, wordt dit extra vermeld. 



 Toegankelijkheidsfiche 
 

Natuureducatiecentrum   

De Vroente                

en Bijenteeltmuseum 
 Putsesteenweg 131 

2920 Kalmthout  

 

www.bijenteeltmuseum.be 

bijenteeltmuseum@kalmthout.be 

03/666.61.01 

 

 

    Toegankelijkheidsscreening uitgevoerd door: 

 

Departement Welzijn, Economie en 
Plattelandsbeleid 

Dienst Welzijn en Gezondheid 
Centrum voor toegankelijkheid 
Boomgaardstraat 22  | B101 

 2600 Antwerpen 
   03 240 61 61 | www.provant.be 

ctpa@welzijn.provant.be 

 

Parkeren: 

Voor het gebouw bevindt zich een gezamenlijk parkeer-

terrein. De ondergrond is niet volstrekt vlak. 

 

Toegangspad: 

Het toegangspad is vlak aangelegd in klinkers. 

 

Toegang tot de gebouwen: 

Tot tegen de inkomdeur ligt een helling van 8% met 

150 cm lengte. 

 

 

 

Interne circulatie: 

Zowel in het natuureducatiecentrum als in het Bijen-

teeltmuseum is algemeen voldoende circulatieruimte 

aanwezig. In het bijenteeltmuseum is enkel een beperk-

te manoeuvreerruimte van 114 cm aan de bibliotheek. 

 

 

 

 

Sanitair: 

Er is geen aangepast toilet aanwezig. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Deze screening omvat een eenvoudige beschrijving van de toegankelijkheid, waarin geen 

comfort- of afwerkingselementen zijn opgenomen.   

In de opgenomen items wordt enkel vermeld wat afwijkt van de standaarden die zijn vast-

gelegd (zie keerzijde). 

De Provincie Antwerpen heeft geen enkele binding met het beheer en de uitbating van de-

ze locatie. Mocht u wijzigingen ten aanzien van deze toegankelijkheidsfiche opmerken, aarzel 

dan niet deze door te geven via e-mail: ctpa@welzijn.provant.be. 



 

Tenzij anders vermeld voldoen de vermelde items aan volgende voorwaarden: 

Parkeren: 

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn 3,50 m breed bij 

dwars- of gestoken parkeren. Parkeerplaatsen langs de rijbaan hebben een lengte van 6,50 

m. 

De ondergrond van de parkeerplaatsen is vlak en voldoende verhard. 

De parkeerplaatsen zijn individueel afgebakend en voorzien van de nodige signalisatie. 

 

Toegangspad: 

Als toegangspad wordt in aanmerking genomen: het pad dat de parkeerplaatsen verbindt 

met het gebouw of domein, en / of het pad dat de dichtstbijzijnde openbaar-vervoerhalte 

verbindt met het gebouw of domein, wanneer deze halte zich op niet meer dan 200 m van 

dit gebouw of domein bevindt. 

De ondergrond van het toegangspad is vlak en voldoende verhard. 

Het toegangspad heeft een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk versmallingen 

mogelijk zijn.  Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller maken dan 0,90 

m. 

Hellingen zijn nooit steiler dan: 

� 10% voor een niveauverschil tot 0,10 m 

� 8.3 % voor een niveauverschil van 0,10 m tot 0,25 m 

� 6.25 % voor een niveauverschil van 0,25 m tot 0,50 m 

� 5% voor niveauverschillen vanaf 0,50 m 

Er komen op het toegangspad geen drempels voor van meer dan 0,02 m. 

Het toegangspad is voorzien van natuurlijke gidslijnen of artificiële geleidelijnen. 

 

Toegang tot het gebouw: 

De toegangsdeur heeft een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de deur is 

een vlakke zone voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan 

worden. 

De toegangsdeur mag een drempel hebben van maximaal 0,02 m. 

 

Interne circulatie: 

Gangen, sassen en overlopen hebben een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk 

versmallingen mogelijk zijn. Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller 

maken dan 0,90 m. 

Deuren en doorgangen hebben een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de 

deuren zijn vlakke zones voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m be-

schreven kan worden. 

Er zijn intern geen drempels. Hellingen voldoen aan dezelfde voorwaarden als de hellingen 

onder “toegangspad”. 

Liften hebben een netto-vloeroppervlak van tenminste 1,10 m x 1,40 m. De deur van de lift 

heeft een vrije doorgangsbreedte van tenminste 0,85 m. Een vlakke circulatiezone waarbin-

nen een draaicirkel van 1,50 m kan beschreven worden is aanwezig voor de liftdeur. 

 

Sanitair:  

Naast de toiletpot is een vrije ruimte van tenminste 0,90 m aanwezig, voor de toiletpot is 

minstens 1,20 m vrije ruimte aanwezig. De bovenzijde van het toilet bevindt zich op onge-

veer 0.50 m boven het vloerniveau. Er zijn 2 beugels aanwezig, 1 opklapbare aan de open 

zijde. 

De deur van het sanitair voldoet aan dezelfde voorwaarden als de deuren onder “interne 

circulatie”. 

Wanneer het toilet voldoet aan de meest recente voorschriften (binnenruimte tenminste 1,65 

m x 2,20 m), correct geplaatste toestellen en configuratie, wordt dit extra vermeld. 



 Toegankelijkheidsfiche 
 

Provinciaal Suske  en 

Wiske kindermuseum 
 Beauvoislaan 98  

 2920 Kalmthout 

 

 

www.suskeenwiske.ophetwww.net 

info@suskewiske.provant.be 

03/666.64.85 

 

 

 

 

    Toegankelijkheidsscreening uitgevoerd door: 

 

Departement Welzijn, Economie en 
Plattelandsbeleid 

Dienst Welzijn en Gezondheid 
Centrum voor toegankelijkheid 
Boomgaardstraat 22  | B101 

 2600 Antwerpen 
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Parkeren: 

Langs het toegangspad zijn 7 parkeerplaatsen aanwezig 

maar geen aangepaste parkeerplaats. Een persoon met 

een beperking mag wel parkeren langs het toegangs-

pad of aan de inkom. 

 

Toegangspad: 

Het toegangspad is vlak aangelegd met klinkers. 

 

Toegang tot de gebouwen: 

De toegang tot het gebouw is in orde. Een bezoeker 

moet aanbellen en een medewerker opent de deur. 

 

Interne circulatie: 

Het gelijkvloers met museum, refter en studio zijn toe-

gankelijk. In het museum is de manoeuvreerruimte ach-

ter de deur naar het auditorium beperkt tot 94 cm en 

de gangbreedte plaatselijk 82 cm. De studio is bereik-

baar met een helling (lengte 241 cm en 8,7%), achter 

de helling is de manoeuvreerruimte beperkt tot 135 

cm. 

 

Sanitair: 

In het gebouw zijn 2 aangepaste toiletten aanwezig. 

Het aangepaste toilet aan de inkom heeft 117 cm be-

schikbaar voor de toiletpot en een beperkte draaicirkel 

van 135 cm.  

Het aangepaste toilet ter hoogte van de refter is in 

orde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Deze screening omvat een eenvoudige beschrijving van de toegankelijkheid, waarin geen 

comfort- of afwerkingselementen zijn opgenomen.   

In de opgenomen items wordt enkel vermeld wat afwijkt van de standaarden die zijn vast-

gelegd (zie keerzijde). 

De Provincie Antwerpen heeft geen enkele binding met het beheer en de uitbating van de-

ze locatie. Mocht u wijzigingen ten aanzien van deze toegankelijkheidsfiche opmerken, aarzel 

dan niet deze door te geven via e-mail: ctpa@welzijn.provant.be. 



 

Tenzij anders vermeld voldoen de vermelde items aan volgende voorwaarden: 

Parkeren: 

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn 3,50 m breed bij 

dwars- of gestoken parkeren. Parkeerplaatsen langs de rijbaan hebben een lengte van 6,50 

m. 

De ondergrond van de parkeerplaatsen is vlak en voldoende verhard. 

De parkeerplaatsen zijn individueel afgebakend en voorzien van de nodige signalisatie. 

 

Toegangspad: 

Als toegangspad wordt in aanmerking genomen: het pad dat de parkeerplaatsen verbindt 

met het gebouw of domein, en / of het pad dat de dichtstbijzijnde openbaar-vervoerhalte 

verbindt met het gebouw of domein, wanneer deze halte zich op niet meer dan 200 m van 

dit gebouw of domein bevindt. 

De ondergrond van het toegangspad is vlak en voldoende verhard. 

Het toegangspad heeft een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk versmallingen 

mogelijk zijn.  Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller maken dan 0,90 

m. 

Hellingen zijn nooit steiler dan: 

� 10% voor een niveauverschil tot 0,10 m 

� 8.3 % voor een niveauverschil van 0,10 m tot 0,25 m 

� 6.25 % voor een niveauverschil van 0,25 m tot 0,50 m 

� 5% voor niveauverschillen vanaf 0,50 m 

Er komen op het toegangspad geen drempels voor van meer dan 0,02 m. 

Het toegangspad is voorzien van natuurlijke gidslijnen of artificiële geleidelijnen. 

 

Toegang tot het gebouw: 

De toegangsdeur heeft een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de deur is 

een vlakke zone voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan 

worden. 

De toegangsdeur mag een drempel hebben van maximaal 0,02 m. 

 

Interne circulatie: 

Gangen, sassen en overlopen hebben een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk 

versmallingen mogelijk zijn. Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller 

maken dan 0,90 m. 

Deuren en doorgangen hebben een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de 

deuren zijn vlakke zones voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m be-

schreven kan worden. 

Er zijn intern geen drempels. Hellingen voldoen aan dezelfde voorwaarden als de hellingen 

onder “toegangspad”. 

Liften hebben een netto-vloeroppervlak van tenminste 1,10 m x 1,40 m. De deur van de lift 

heeft een vrije doorgangsbreedte van tenminste 0,85 m. Een vlakke circulatiezone waarbin-

nen een draaicirkel van 1,50 m kan beschreven worden is aanwezig voor de liftdeur. 

 

Sanitair:  

Naast de toiletpot is een vrije ruimte van tenminste 0,90 m aanwezig, voor de toiletpot is 

minstens 1,20 m vrije ruimte aanwezig. De bovenzijde van het toilet bevindt zich op onge-

veer 0.50 m boven het vloerniveau. Er zijn 2 beugels aanwezig, 1 opklapbare aan de open 

zijde. 

De deur van het sanitair voldoet aan dezelfde voorwaarden als de deuren onder “interne 

circulatie”. 

Wanneer het toilet voldoet aan de meest recente voorschriften (binnenruimte tenminste 1,65 

m x 2,20 m), correct geplaatste toestellen en configuratie, wordt dit extra vermeld. 


